
بحث و تنمية

21

مقدمة:   
االأهم  العن�سر  العاملي، وهي  االأ�سا�سية لالقت�ساد  املحركات  اأحد  تعد  الطاقة  اإن 
الذي يعتمد عليه اأي تطور، اإال اأنه ونتيجة للتقدم التقني والعلمي املتزايد تزايد 
وبذلك  مواردها،  على  ذلك  وانعك�ص  للطاقة،  املختلفة  امل�سادر  على  الطلب 
اأ�سبح الكل يعي جيدا اأن م�سادر الطاقة االأحفورية املعتمدة حاليا ب�سكل وا�سع 
�ست�سل اإىل قمة اإنتاجها، بغ�ص النظر عن التطورات البيئية واالقت�سادية احلديثة 
الهائلة  والتحديات  لل�سغوطات  راجع  وهذا  الطاقة  ميدان  يف  طراأت  التي 
الطاقة  م�سادر  اأ�سعار  وتذبذب  جهة  من  العامل  على  املناخ  تغري  يطرحها  التي 
الطاقي  النظام  تغيري  �سنكون جمربين على  اأخرى، وعندها  االأحفورية من جهة 
احلايل. واملالحظ اأنه بعد ذلك، اأ�سبح العامل يتجه بخطى ثابتة نحو نظام يعتمد 
ب�سكل متنام على امل�سادر الطاقية املتجددة، وذلك لتاأمني موارد امل�سادر احلالية 
ال�سنوات  م�ستمرا خالل  تطورا  املجال  اال�ستثمار يف هذا  لذلك عرف  للطاقة، 
يف  مهمة  جد  اإنتاجية  بح�سة  �ست�ستاأثر  املتجددة  الطاقات  باأن  اقتناعا  االأخرية، 

املنظومة الطاقية امل�ستقبلية.
يف حني فاإن اجلزائر تتوفر على ر�سيد مهم من امل�سادر الطاقوية املتجددة من 
اإ�سعاع �سم�سي وطاقة الرياح وغريها من امل�سادر، اإال اأن اال�ستثمار يف ذلك ال 
يزال يف بدايته. ويف املقابل فاإن اجلزائر و�سعت برنامج ال�ستغالل هذه الطاقات 
اقت�ساد  الإر�ساء  وذلك  التكنولوجية  قدراتها  لتطوير  تتطلع  اأ�سبحت  اأنها  كما 

يتما�سى مع متطلبات التنمية االقت�سادية واالجتماعية املن�سودة.
تنبع اأهمية البحث يف حماولتنا االإجابة على االإ�سكالية التي �سوف نقوم بطرحها، 
والتي �سوف ت�سلط ال�سوء على اجلوانب واالأبعاد للطاقات املتجددة. وكمحاولة 
جديدة لت�سليط ال�سوء على القيمة امل�سافة التي تتح�سل عليها اجلزائر من جراء 

تطوير املوارد الطاقوية املتجددة.
واقع  ا�ستخال�ص  البحثية  الورقة  هذه  خالل  من  نهدف  فاإننا  ذلك  اإثر  وعلى 
دور  من  لها  ملا  وذلك  خ�سو�سا  واجلزائر  العامل  يف  املتجددة  الطاقات  واآفاق 
درا�سة  البحثية  الورقة  هذه  يف  �سنحاول  لذلك  م�ستدامة،  حقيقية  تنمية  حتقيق 
التنمية  املتجددة يف حتقيق  الطاقات  ما مدى م�ساهمة م�سادر  التالية:  االإ�سكالية 
الرئي�سي  االإ�سكال  امل�ستدامة ؟ وما واقع ذلك يف اجلزائر؟ ويندرج حتت هذا 

االأ�سئلة الفرعية التالية:
للطاقات  العاملي  ال�سوق  مالمح  تتمثل  ما  ويف  املتجددة  الطاقات  مفهوم  ما   •

املتجددة ؟
• يف ما تكمن اأهمية الربنامج الوطني للطاقات املتجددة ؟ 

• كيف يتم حتقيق التنمية امل�ستدامة باالعتماد على الطاقات املتجددة يف اجلزائر؟
وملعاجلة هذا املو�سوع �سوف نتطرق اإىل العنا�سر التالية: 

املحور االأول: الطاقة املتجددة..املفهوم وامل�سادر.
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االستثمار في الطاقة المتجددة كمدخل لدفع عجلة التنمية 
المستدامة في الجزائر

- مع اإلشارة إلى مشروع صحراء صوالر بريدر-

املحور الثاين: الطاقات املتجددة يف ظل االقت�ساد العاملي.
املحور الثالث: واقع واإمكانيات الطاقات املتجددة يف اجلزائر.

  " املحور الرابع: امل�سروع اجلزائري-الياباين �سحراء �سوالر بريدير"اأ�ص اأ�ص بي
للطاقة ال�سم�سية وانعكا�ساته االقت�سادية والبيئية.

املحور االأول: الطاقة املتجددة.. املفهوم واالأنواع 
1- ما هي الطاقة املتجددة؟

ميكن  اأن نقدم جملة من املفاهيم للطاقة املتجددة كمايلي:
1-1- مفهوم وكالة الطاقة الدولية )IEA(: تت�سكل الطاقة املتجددة من م�سادر 
والتي  والرياح،  ال�سم�ص  كاأ�سعة  التلقائية  الطبيعة  م�سارات  عن  الناجتة  الطاقة 

تتجدد يف الطبيعة بوترية اأعلى من وترية ا�ستهالكها.)1(
الطاقة   :)IPCC( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  احلكومية  الهيئة  مفهوم   -2-1
املتجددة هي كل طاقة يكون م�سدرها �سم�سيا، جيوفيزيائيا اأو بيولوجيا، وتتجدد 
التيارات  من  وتتولد  ا�ستعمالها،  ن�سب  من  اأكرب  اأو  معادلة  بوترية  الطبيعة  يف 
وطاقة  ال�سم�سية  والطاقة  احليوية  الكتلة  كطاقة  الطبيعة  يف  واملتوا�سلة  املتتالية 
الرياح.  وطاقة  املحيطات  يف  واجلزر  املد  وطاقة  املياه،  وحركة  االأر�ص،  باطن 
ويوجد العديد من االآليات التي ت�سمح بتحويل هذه امل�سادر اإىل طاقات اأولية 
كاحلرارة والطاقة الكهربائية واإىل طاقة حركية با�ستخدام تكنولوجيات متعددة 

ت�سمح بتوفري خدمات الطاقة من وقود وكهرباء.)2(
املتجددة  الطاقة   :)UNEP( البيئة املتحدة حلماية  االأمم  برنامج  مفهوم   -3-1
الطبيعة،  يف  وحمدودا  ثابتا  خمزونا  م�سدرها  يكون  ال  طاقة  عن  عبارة  هي 
اخلم�سة  االأ�سكال  يف  وتظهر  ا�ستهالكها،  وترية  من  اأ�سرع  دورية  ب�سفة  تتجدد 
الكهرومائية، وطاقة  والطاقة  والرياح،  ال�سم�ص،  واأ�سعة  احليوية،  الكتلة  التالية: 

باطن االأر�ص.)3(
2- م�سادر الطاقة املتجددة:

2-1- الطاقة ال�سم�سية: متثل ال�سم�ص امل�سدر االأ�سلي االأ�سا�سي للطاقة ال�سرورية 
بكميات  �سنويا  االأر�ص  تتو�سل  بحيث  االأر�ص،  �سطح  على  والتنمية  للحياة 
�سدة  وتختلف  �ساعة  كيلوات   1,53  1018 بـ  تقدر  ال�سم�سية  الطاقة  من  هائلة 
االإ�سعاع ال�سم�سي من مكان الآخر، ومن زمان الآخر وذلك بح�سب موقع املنطقة 
الرياح  وتكوين  املائية  الدورة  لتاأمني  ي�سخر  منها  فالقليل  اال�ستواء.  خط  من 
والطاقة احلرارية على �سطح االأر�ص وم�سادر متجددة اأخرى، وميكن ا�ستغالل 
الطاقة  منها  الكهربائية  الطاقة  الإنتاج  خمتلفة  تقنيات  با�ستعمال  امل�سادر  هذه 

الكهرو�سوئية وحمطات تركيز الطاقة احلرارية ال�سم�سية.)4(
وت�ستخدم الطاقة ال�سم�سية حاليا ب�سورة مبا�سرة وتغطي اأكرث من جمال، ت�سخني 
الطعام كما  الكهرباء وطبخ  توليد  املباين وتربيدها،  تدفئة  ال�سباحة،  املياه وبرك 
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يجري يف اأوروبا واأمريكا وبقية دول العامل. اأما يف دول العامل الثالث فت�ستعمل 
املناطق ال�سحراوية اجلافة. وجتري االآن حماوالت  املياه يف  لتحريك م�سخات 
ب�سكل  الكهرباء  واإنتاج  املياه  حتلية  يف  م�ستقبال  الطاقة  هذه  ال�ستعمال  جادة 

وا�سع. )5( 
الطاقات  اإجمايل  الطاقة الدولية )IEA(، ارتفع  اإح�ساءات وكالة  اإىل  وا�ستنادا 
اإىل   2011 69.9 جيغاواط عام  العامل من  املركبة يف  الرتاكمية  الفوتوفولطية 
100 جيغاواط عام 2012، وهو ما ميثل زيادة بن�سبة 43.3%. وقد ت�سدرت 
اإجمايل الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة فيها  اأملانيا دول العامل حيث بلغ 
عام 2012 اأكرث من 32.6 جيغاواط بزيادة تعادل 30% عن عام 2011، وتلتها 
اإ�سبانيا بطاقة اإجمالية بلغت 16.2 جيغاواط مقارنة بحوايل 12.8 جيغاواط عام 

)6(.2011

ال�سم�سية  الطاقة  من  امل�ستمدة  الكهربائية  الطاقة  ا�ستهالك  اإجمايل  بلغ  حني  يف 
ترياوات/  29.9 بـ  مقارنة   2011 عام  ترياوات/ال�ساعة   55.7 نحو  عامليا 

ال�ساعة عام 2010. )7(
الغري  التوزيع  منها  عوامل  عدة  عن  الرياح  طاقة  تنتج  الرياح:  طاقة   -2-2
اال�ستوائي  احلزام  منطقة  بني  االأر�ص  �سطح  على  ال�سم�سية  للحرارة  املت�ساوي 
بالغالف  الهوائية  الكتل  ت�سخني  يف  اختالف  عنه  ينتج  بحيث  القطبية  ومناطق 
اجلوي. وتتاأثر �سرعة الرياح واجتاهاتها بعدة عوامل منها حركة دوران االأر�ص 
با�ستعمال مراوح هوائية حتول  الرياح  ا�ستغالل  يتم  االأر�ص.  ت�ساري�ص  وطبيعة 
قوة الرياح اإىل طاقة حركية يتم حتويلها هي االأخرى با�ستعمال مولدات اإىل طاقة 
كهربائية. وت�ستخدم حاليا املراوح ذات ثالث �سفرات بالكفاءة العالية وب�سكل 
اإن�ساء حقول طاقة الرياح. وو�سلت قدرة اأكرب مروحة يف العامل 6  وا�سع يف 
ميغاواط وطول �سفراتها 128 مرت، من �سنع موؤ�س�سة �سينية. وتعد والية تك�سا�ص 
االأمريكية االأوىل يف العامل بحيث ت�ستغل جمموعة من حقول الرياح تبلغ قدرتها 

10 اآالف ميغاواط اأي ربع جمموع قدرة طاقة الرياح بالواليات املتحدة.)8(

بن�سبة   2012 عام  العامل  يف  الرياح  طاقة  من  املركبة  الطاقة  اإجمايل  بلغ  وقد 
19% مقارنة بعام 2011 لريتفع هذا االإجمايل من 238 اإىل 283 جيغاواط، 
ال�سني  املركبة يف  الطاقة  منو  بلغ  45 جيغاواط. وقد  بـ  تقدر  زيادة  اأي حوايل 
39.4% بني عامي 2010 و 2011، حيث و�سل اإجمايل طاقة الرياح املركبة 
35.6%، ثم كندا ثم  تلتها ال�سويد بن�سبة منو بلغت  62.4 جيغاواط،  فيها اإىل 

تركيا وباقي دول العامل. )9(
 437.4 وقدر ا�ستهالك الطاقة الكهربائية يف العامل امل�ستمدة من طاقة الرياح  
 ،2010 347.8 ترياواط/ال�ساعة عام  بـ  2011 مقارنة  ترياواط/ال�ساعة عام 
وجاءت الواليات املتحدة االأمريكية يف مقدمة دول العامل بنحو 121  ترياواط/

ال�ساعة بن�سبة 27.7% تليها ال�سني واأملانيا باإجمايل 73.2 و 46.5 ترياواط على 
التوايل يف نف�ص العام.)10(

Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, (2014): 
Renewables 2014, Global Status Report, Paris, p 59, available on this .link:

http://www.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx: 
(20/07/2014).

ال�سكل 01. قدرة طاقة الرياح املثبتة عامليا ما بني 2004-2012

ال�سكل 02. القدرات املائية امل�سافة، اأعلى �ست دول يف 2013

اإىل ما قبل  للطاقة  املياه كم�سدر  تاريخ االعتماد على  املائية: يعود  الطاقة   -3-2
مياه  االإن�سان  ا�ستخدم  ع�سر، حيث  الثامن  القرن  البخارية يف  الطاقة  اكت�ساف 
الدقيق  مطاحن  الإدارة  ت�ستعمل  كانت  التي  النواعري  بع�ص  ت�سغيل  يف  االأنهار 
ع�سر  االإن�سان  دخل  اأن  وبعد  اليوم  اأما  االأخ�ساب.  ون�سر  الن�سيج  واآالت 
الكهرباء، بداأ ا�ستعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائية، كما ن�سهد يف دول عديدة 
تقام حمطات  الغاية،  اأجل هذه  وال�سويد وكندا والربازيل. ومن  الرنويج  مثل 
كميات  لتوفري  اال�سطناعية  ال�سدود  وتبنى  االأنهار،  م�ساقط  على  الطاقة  توليد 

كبرية من املاء ت�سمن ت�سغيل هذه املحطات ب�سورة دائمة. )11(
العامل  يف  املتجددة  الطاقة  اإمدادات  يف  م�ساهم  اأكرب  الكهرومائية  الطاقة  وتعد 
 3750 نحو   2013 عام  خالل  عامليا  املنتجة  الكهرومائية  الطاقة  قدرت  حيث 
لتزيد  اجلديدة  القدرات  من  جيغاواط   40 حوايل  واأ�سيف  �ساعة،  ترياواط 
القدرات العاملية بنحو 4% لت�سل اإىل ما يقرب من 1000 جيغاواط مقارنة بعام 
2012 اأين و�سلت 990 جيغاواط. وقد اأن�ساأت ال�سني حوايل 29 جيغاواط، 
مع قدرات اأخرى كبرية اأ�سيفت يف تركيا، والربازيل، وفيتنام، والهند ورو�سيا. 
وقد احتلت ال�سني املرتبة االأوىل بني الدول التي ت�ستغل امل�سادر املائية لتوليد 
الطاقة الكهربائية، تلتها الربازيل يف املرتبة الثانية، فيما احتلت الواليات املتحدة 
االأمريكية املرتبة الثالثة. ويبني ال�سكل )II-10( اإجمايل القدرات املائية عامليا يف 

اأعلى �ست دول يف العامل �سنة 2012.)12(

Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, (2014): 
Renewables 2014, Global Status Report, Paris, p 44, available on this .link:

http://www.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx: 
(20/07/2014).

2-4- الطاقة احلرارية اجلوفية: يق�سد بالطاقة احلرارية االأر�سية اجلوفية، احلرارة 
املخزونة حتت �سطح االأر�ص. وهي تزداد مع زيادة العمق، وتخرج من جوف 
االأر�ص عن طريق االت�سال والنقل احلراري والينابيع ال�ساخنة والرباكني الثائرة 
وميكن ا�ستغاللها بالطرق الفنية املتوفرة ب�سورة اقت�سادية. ويتج�سد هذا النوع 
ال�ساخنة،  ال�سخور  واجلاف،  الرطب  والبخار  ال�ساخن  املاء  يف  احلرارة  من 
احلرارية  لقدرته  اجلاف  البخار  واأف�سلها  االأر�ص  باطن  يف  امل�سغوطة  احلرارة 
تاآكل املعدات. كما جند يف مناطق عديدة من العامل،  املرتفعة وعدم ت�سببه يف 
اأو  عالجية  كحمامات  ت�ستخدم  التي  ال�ساخن  للماء  عيونا  اأو  طبيعية  نافورات 
ترفيهية. وقد اأجريت اأول جتربة لتوليد الكهرباء عن طريق بخار جوف االأر�ص، 
280 األف كيلووات. كما توجد حمطات  اإنتاجية  1904 بطاقة  اإيطاليا عام  يف 
توليد كهربائية تعمل باحلرارة اجلوفية يف املك�سيك، اأي�سلندا، نيوزلندا، اليابان، 

رو�سيا، والواليات املتحدة )يف �سمال �سان فرن�سي�سكو(. )13(
وحتتل الواليات املتحدة االأمريكية املرتبة االأوىل يف العامل با�ستخدام هذا النوع 
من الطاقة، حيث بلغ اإجمايل طاقة احلرارة اجلوفية املركبة فيها 3386 ميغاواط 
عام 2012. ولوحظ ارتفاع طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف عدد من دول العامل 
2012 حوايل  عام  فيها  اجلوفية  احلرارة  طاقة  اإجمايل  بلغ  التي  نيكاراغوا  مثل 
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160 ميغاواط مقارنة بـ 88 ميغاواط عام 2011، اأي بن�سبة زيادة �سنوية بلغت 
 ،%10.8 بن�سبة  اأندوني�سيا  يف  الطاقة  هذه  اإجمايل  ارتفع  كما   .%82 حوايل 

وكينيا بن�سبة %4.8.)14(
جدول .1 اإجمايل طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف بع�ص دول العامل

لعامي 2011 و2012

الدول
معدل النمو الطاقة املركبة )ميغاواط(

ال�سنوي 
 2011/2012

)%( 20112012

323633864.6الواليات املتحدة االأمريكية

196719680.1الفلبني

1209133910.8اندوني�سيا

-8878128.5املك�سيك

8638630.0ايطاليا

1671754.8كينيا

8816081.8نيكاراغوا

11156114462.6اإجمايل العامل
امل�سدر: منظمة الدول العربية امل�سدرة للبرتول )OAPEC(، ) 2013(: تقرير االأمني العام 

ال�سنوي االأربعون، العدد )40(: الكويت، �ص: 193.
2-5- طاقة الكتلة احليوية: يق�سد بها حتويل الكائنات الع�سوية اإىل وقود، وي�سمل 
�سورتها  يف  الطاقة  هذه  وتتمثل  احليوانات،  وف�سالت  الغابات  خ�سب  ذلك 
اأو الطاقة غري التجارية، حيث حتول مبا�سرة  بالطاقة البدائية  االأولية فيما يعرف 
)ميكانيكية(.  حركية  طاقة  اإىل  اأو  االحرتاق،  طريق  عن  حرارية  طاقة  اإىل  اإما 
)15( وطاقة الكتلة احليوية ت�سمى اأحيانا الطاقة احليوية وهي يف االأ�سا�ص مادة 
الطاقة  وهذه  احليوانية،  واملخلفات  الزراعية  واملحا�سيل  اخل�سب  مثل  ع�سوية 
النباتات عن  اإىل طاقة خمزنة يف  ال�سم�ص  هي طاقة متجددة، الأنها حتول طاقة 
�سم�سية  طاقة  فهناك  خ�سراء  نباتات  هناك  فطاملا  ال�سوئي،  التمثيل  عملية  طريق 
خمزنة فيها، وبالتايل لدينا طاقة الكتلة احليوية التي ن�ستطيع احل�سول عليها بطرق 
فهي:  احلا�سر  الوقت  احليوية يف  الكتلة  اأما م�سادر  النباتات.  خمتلفة من هذه 
خملفات الغابات واملخلفات الزراعية، ا�ستغالل )قطع( اأخ�ساب الغابات ب�سكل 
مدرو�ص، ف�سالت املدن واملحا�سيل التي تزرع خ�سي�سا لغايات احل�سول على 

الطاقة منها.)16(
عام  83 جيغاواط  العامل  احليوي يف  للوقود  املركبة  القدرة  اإجمايل  بلغ  ولقد 
 ،%12 قدرها  بزيادة  اأي   2011 عام  72 جيغاواط  مقداره  مبا  مقارنة   2012
وت�سيطر  عامليا.  املنتجة  الكهرباء  من  �ساعة  كيلوواط   350 حوايل  كان  وقد 
 2012 عام  جيغاواط   15 بنحو  منها   %18 على  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
يليها االحتاد االأوروبي بنحو 31.4 جيغاواط، وتعترب دول االحتاد االأوروبي من 

اأكرث دول العامل ا�ستهالكا للطاقة الكهربائية امل�ستمدة من الوقود احليوي.
3- اأهمية م�سادر الطاقة املتجددة:

الطاقات  ا�ستخدام  فاإن  احلياة  يف  الطاقة  م�سادر  خمتلف  اأهمية  اإىل  بالنظر 
الأنها  ا�ستخدامها  على  ما  يوم  يف  �سنجرب  اإذ  منه،  بد  ال  �سيء  اأ�سبح  املتجددة 
�ستكون امل�سدر الوحيد للطاقة، فهي تقوم على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، 
املناطق  تزويد  جديدة،  عمل  فر�ص  بتاأمني  املتجددة  الطاقات  تقوم  فاجتماعيا 
النائية كم�سدر بديل عن الطاقة التقليدية املكلفة يف تلك املناطق وغريها وكذلك 
لها دور يف االأمن االقت�سادي وذلك يف التحكم يف تكنولوجيا امل�ستقبل وفتح 
واالأطماع  النزاعات  فك  يف  الوحيد  احلل  تعترب  كما  واعدة،  جديدة  اأ�سواق 

اأن نن�سى دورها الفعال يف  القائمة على الطاقة التقليدية يف هذا الع�سر، دون 
املحافظة على البيئة واملحيط الذي نعي�ص فيه.

امل�سدر: تكوا�ست عماد، واقع واأفاق الطاقة املتجددة ودورها يف التنمية امل�ستدامة يف 
اجلزائر، مذكرة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة احلاج خل�سر باتنة، 2011/2012، �ص: 59

املحور الثاين: الطاقات املتجددة يف ظل االقت�ساد العاملي 
اأوال: الر�سيد الطاقي العاملي من الطاقات املتجددة

من حيث قدرات توليد الطاقة، كان عام 2013 عاما قيا�سيا اآخر، حيث اإنه حدث 
منو بالغ االأهمية يف قطاع الطاقة املتجددة متثل يف جتاوز القدرة العاملية 1.560 
2012، حيث ارتفعت الطاقة  عن عام   %8 2013، بزيادة  جيغاواط يف عام 
الكهرومائية بن�سبة 4% اإىل ما يقارب 1000 جيغاواط، ومنت امل�سادر املتجددة 
560 جيغاواط،  اأكرث من  اإىل   %17 يقرب من  ما  اإىل  ب�سكل جماعي  االأخرى 

لياأتي اأكرث من 22% من اإنتاج الطاقة يف العامل من م�سادر متجددة.
الرغم  الرياح. فعلى  الكهرو�سوئية منوا جتاوز طاقة  الطاقة  والأول مرة، حققت 
مقارنة   %22 يقرب  مبا  الكهرو�سوئية  الطاقة  يف  العاملي  اال�ستثمار  تراجع  من 
الطاقة  �سوق  و�سجلت   %27 تزيد عن  قدرات جديدة  اأ�سيفت   ،2012 بعام 
الكهرو�سوئية رقما قيا�سيا هذا العام باإ�سافة نحو 39 جيغاواط يف عام 2013 
من  35 جيغاواط  من  اأكرث  واأ�سيف  139 جيغاواط،  املجموع حوايل  لي�سبح 
ذلك،  ومع  جيغاواط.   318 اإجماليها  ليتجاوز   2013 عام  يف  الرياح  طاقة 
بنحو  ال�سوق  انخف�ص  القيا�سي  النمو  من  �سنوات  عدة  مرور  من  الرغم  فعلى 
10 جيغاواط مقارنة مع 2012، مما يعك�ص يف املقام االأول االنخفا�ص احلاد يف 
�سوق الواليات املتحدة االأمريكية. وعلى النقي�ص، �سجلت طاقة الرياح البحرية 

رقما قيا�سيا باإ�سافة 1،6 جيغاواط اأن�سئت جميعها تقريبا يف االحتاد االأوروبي.
القدرات  ثلث  بحوايل  الكهرومائية  والطاقة  الكهرو�سوئية  الطاقة  �ساركت  كما 
امل�سافة من الطاقة املتجددة. ويف عام 2013، مثلت القدرات املركبة اأكرث من 
56% من �سايف القدرات امل�سافة عامليا، ومبا يفوق اإجمايل القدرات املركبة يف 

عدة دول. )17(
جدول .2 القدرات املركبة عامليا من الطاقات املتجددة

بداية الوحدة
2004

نهاية 
2012

نهاية 
2013

GW85480560قدرات الطاقة املتجددة )دون الطاقة املائية(
GW8001،4401،560قدرات الطاقة املتجددة )مع الطاقة املائية(

GW7159601,000قدرات الطاقة املائية
GW>368388قدرات طاقة الكتلة احليوية

GW8.911.512قدرات طاقة احلرارية االأر�سية
GW2.6100139قدرات الطاقة الكهرو�سوئية

GW0.42.53.4قدرات الطاقة ال�سم�سية احلرارية
GW48283318قدرات طاقة الرياح

امل�سدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على
Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, (2014): 

Renewables 2014, Global Status Report: Paris, p 15.

 

ال�سكل 03. ملخ�ص الأهمية الطاقة املتجددة من حيث تاأمني االأمن االقت�سادي، 
االجتماعي، البيئي وكذلك اأمن الطاقة نف�سها
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ثانيا: اال�ستثمارات العاملية يف الطاقات املتجددة:
با�ستثناء  املتجددة  الطاقة  جماالت  يف  اجلديدة  العاملية  اال�ستثمارات  بلغت  لقد 
بانخفا�ص   ،2013 عام  يف  دوالر  مليار   214.4 حوايل  الكهرومائية  الطاقة 
14% عن العام ال�سابق، و 23% عن العام 2011. وباأخذ اال�ستثمارات غري 
املدرجة يف جمال الطاقة الكهرومائية بعني االعتبار، ي�سل اإجمايل اال�ستثمارات 

اجلديدة يف الطاقة املتجددة اإىل 249،9 مليار دوالر يف عام 2013.
ولل�سنة الثانية على التوايل تراجعت اال�ستثمارات بعد عدة �سنوات من النمو، 
اأوروبا  احلوافز يف  �سيا�سات  ب�ساأن  اليقني  اإىل عدم  منه  ذلك يف جزء  ويرجع 
التكنولوجيا  تكاليف  يف  احلاد  االنخفا�ص  اإىل  واالآخر  املتحدة،  والواليات 

امل�ستخدمة.)18(
اأ�سارت �سركة بلومربج  تفاوؤال كبريا يف رفع اال�ستثمارات، حيث  اأن هناك  اإال 
لتمويل الطاقات اجلديدة اإىل اأن اال�ستثمار يف طاقة الرياح والطاقة ال�سم�سية قد 
ت�سل اإىل 500 مليار دوالر متجاوزة بذلك اال�ستثمارات يف الوقود االأحفوري 

والطاقة النووية بحوايل 5 اأ�سعاف بحلول عام 2035. )19(

Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, (2014): 
Renewables 2014, Global Status Report, Paris, p 22, available on this 

.link : http://www.ren21.net/REN21Activities/GlobalStatusReport.aspx : 
(20/07/2014).

املحور الثالث: واقع واإمكانيات الطاقات املتجددة يف اجلزائر
اأوال: االإمكانيات الطبيعية املولدة للطاقات املتجددة يف اجلزائر 

تتمتع اجلزائر بعديد املوارد املتجددة منها:
1-  الطاقة ال�سم�سية: تتوفر اجلزائر من جراء موقعها اجلغرايف على اأغنى احلقول 
تقريبا  الوطني  الرتاب  كامل  يف  الت�سم�ص  فمدة  العامل،  يف  ال�سم�سية  واملناجم 
تفوق 2000 �ساعة يف ال�سنة وميكنها اأن ت�سل اإىل 3900 �ساعة )اله�ساب العليا 
وال�سحراء( والطاقة املتوفرة يوميا على م�ساحة عر�سية قدرها 1م2 ت�سل اإىل 5 
كيلوواط يف ال�ساعة على معظم اأجزاء الرتاب الوطني اأي نحو 1700 كيلوواط 
يف ال�ساعة/م2 يف ال�سنة يف �سمال البالد و 2263 كيلوواط/م2 يف ال�سنة 
يف جنوب البالد. فالقدرة ال�سم�سية تعترب االأهم يف اجلزائر، بل هي االأهم يف 

منطقة حو�ص البحر املتو�سط:
• 169440 تريواط �ساعي/ ال�سنة.

• 5000 مرة اال�ستهالك اجلزائري من الكهرباء.
ترياواط   3000 بـ  املقدر   )15( ع�سر  اخلم�سة  اأوروبا  ا�ستهالك  مرة   60  •

�ساعي/ال�سنة.
• 4 مرات اال�ستهالك العاملي للطاقة. )20(

2- الطاقة الريحية: تتميز اجلزائر مبناطق غنية ب�سرعة رياح جيدة واقت�سادية تبلغ 
يف متو�سطها 5م/ثا يف منطقة تندوف، تيارت ووهران، ويف اأق�ساها اإىل اأكرث 
تيميمون وعني �سالح، تعترب هذه احلقول منا�سبة  اأدرار،  6م/ثا يف منطقة  من 

الإن�ساء مزارع رياح الإنتاج الطاقة الكهربائية.

ال�سكل 04. تطور اال�ستثمارات املوجهة للطاقة املتجددة من 2004 اإىل 2013

3-  طاقة الكتلة احلية: يف ما يخ�ص الكتلة احلية فتبقى اإمكانات اجلزائر قليلة اإذا 
من   %10 �سوى  متثل  الغابية ال  امل�ساحة  الأن  اأوال  االأخرى،  باالأنواع  قورنت  ما 
نباتني  البحري والكاليتو�ص  ال�سنوبر  للوطن، ويعترب كل من  االإجمالية  امل�ساحة 
مهمني يف اال�ستعمال الطاقوي لكنهما ال ميثالن اإال 5% من الغابات اجلزائرية، اأما 
امل�سادر الطاقوية من النفايات احل�سرية والزراعية فتقدر بحوايل 5 مليون طن.

�سمال اجلزائر،  �ساخن  منبع   200 اأكرث من  يتواجد  الطاقة احلرارة اجلوفية:   -4
حيث ثلثي هذه املنابع تفوق درجة حرارتها 45 درجة لتبلغ 98 �سنتي غراد يف 
 119 118 �سنتي غراد يف عني وملان و  حمام دباغ )م�سخوطني( بوالية قاملة، 

�سنتي غراد يف ب�سكرة.
املائية م�سدرا حمدودا للطاقة يف اجلزائر  الطاقة  الطاقة الكهرومائية: ت�سكل   -5
يتم  ال  والتي  الكبرية،  االأمطار  كميات  رغم  وهذا  واالأنهار،  املياه  ملحدودية 
اال�ستفادة من معظمها نتيجة ل�سعف قدرة التعبئة اإ�سافة اإىل عوامل اأخرى مثل 

تركز الت�ساقط يف مناطق حمدودة ون�سبة التبخر العالية.)21(
ثانيا: الربنامج الوطني للطاقات املتجددة

مهدت اجلزائر لديناميكية الطاقة اخل�سراء باإطالق برنامج طموح لتطوير الطاقات
تاأ�سي�ص قدرة ذات اأ�سول متجددة  املتجددة والفعالية الطاقوية، يتمحور على 
 2011 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  وهذا  ميغاواط   22.000 بحوايل  مقدرة 
و2030، منها 12.000 ميغا واط موجه لتغطية الطلب الوطني على الكهرباء و 
10.000 ميغاواط للت�سدير، و�سيكون حوايل 40% من اإنتاج الكهرباء موجه 
لال�ستهالك الوطني من اأ�سول متجددة. بالن�سبة للت�سدير فهو م�سروط بوجود 

طلب �سراء م�سمون على املدى الطويل، متعاملني فعالني ومتويالت خارجية.
ت�سكل الطاقة ال�سم�سية املحور االأ�سا�سي لربنامج الطاقات املتجددة، اإذ يتوقع اأن 
ت�ساهم بـ 37% من جممل االإنتاج الوطني للكهرباء بني 2030/2011، وطاقة 
الرياح ت�سكل املحور الثاين للتطور والتي تقارب ح�ستها 3% من جممل االإنتاج 

الوطني للكهرباء يف �سنة 2030.
وبرنامج الطاقات املتجددة يف اجلزائر يعرف باملراحل التالية:

• يف �سنة 2013: يتوقع تاأ�سي�ص قدرة اإجمالية تقدر بـ 110 ميغاواط.
• يف اأفق 2015: يتم تاأ�سي�ص قدرة اإجمالية تقارب 650 ميغاواط.

ميغاواط   2.600 بحوايل  اإجمالية  قدرة  تاأ�سي�ص  ينتظر   :2020 �سنة  يف   •
واحتمال ت�سدير ما يقرب 2.000 ميغاواط.

• يف �سنة 2030: من املرتقب تاأ�سي�ص قدرة تقدر بحوايل 12.000 ميغاواط 
لل�سوق الوطني ومن املحتمل ت�سدير ما يقرب 10.000 ميغاواط. )22(

ثالثا: ال�سيا�سات الداعمة لعمل الربنامج الوطني الطاقات املتجددة
برنامج  لتطوير  العلمي  البحث  نهج  اجلزائر  اختارت  لقد  والتطوير:  البحث   .1
يثمن  والذي  الوطنية  ال�سناعة  لتطوير  لتجعله حافزا حقيقيا  املتجددة  الطاقات 
خمتلف الطاقات )ب�سرية، ومادية، وعلمية،...(. فالبحث العلمي ي�سكل عن�سرا 
الطاقوية.  الكفاءة  وحت�سني  املعارف  وتطوير  التكنولوجيات  الكت�ساب  جوهريا 
ويف هذا االإطار، وباالإ�سافة اإىل مراكز البحث امللحقة باملوؤ�س�سات مثل » مركز 
البحث وتطوير الطاقات الكهربائية والغازية« فرع جممع �سونلغاز، تتعاون هيئات 
اأخرى مثل الوكالة الوطنية لرتقية وعقلنة ا�ستعمال الطاقة )APRUA( وال�سركة 
 .)NEAL: New Energy Algeria( املخت�سة يف تطوير الطاقات املتجددة

وهذه الهيئات تتعاون مع مراكز البحث العلمي، ونخ�ص بالذكر من بينها:
 1988 مار�ص   22 يف  اأن�سئ   :)CDER( املتجددة  الطاقات  تنمية  مركز   -
العلمي  والتطوير  البحث  برامج  وتطبيق  باإعداد  مكلف  مركز  وهو  ببوزريعة، 
والتكنولوجي وو�سع اأنظمة طاقوية ال�ستغالل الطاقة ال�سم�سية، وطاقة الرياح، 

والطاقة احلرارية االأر�سية، والكتلة احليوية والهيدروجني.
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- وحدة تطوير التجهيزات ال�سم�سية )UDES(: اأن�سئت يف 09 جانفي 1988 
�سيما  وال  ال�سم�سية،  التجهيزات  بتطوير  مكلفة  وهي  تيبازة،  والية  ببو�سماعيل 
اأولية حمدودة  اإجناز مناذج  اقت�سادية وهند�سية وكذلك  تقنية  بدرا�سات  القيام 
احلراري  املفعول  ذات  ال�سم�سية  بالتجهيزات  متعلق  منوذجي  جتريبي  واإنتاج 
والفالحي وكذا  وال�سناعي  املنزيل،  اال�ستعمال  الفولتية ذات  االإنارة  بفعل  اأو 
التجهيزات واالأنظمة الكهربائية احلرارية، امليكانيكية واالأخرى والتي تدخل يف 

تطوير التجهيزات ال�سم�سية ويف ا�ستعمال الطاقة ال�سم�سية.)23(
حتت   1988 �سنة  اأن�سئت   :)USTD( ال�سيلي�سيوم  تكنولوجيا  تطوير  وحدة   -
اأعمال  اإجراء  تتمثل مهمتها يف  العلمي،  العايل والبحث  التعليم  و�ساية وزارة 
التدرج يف  بعد  ملا  التكنولوجي، والتقييم والتكوين  العلمي واالإبداع  البحث 
يف  للتطبيقات  املو�سلة  ن�سف  واالأجهزة  املواد  وتكنولوجيات  العلوم  ميادين 
ميادين عدة كما ت�سهم بالتعاون مع اجلامعات اجلزائرية يف تطوير املعرفة وحتويلها 

اإىل مهارة تكنولوجية ومنتجات �سرورية لالنتعا�ص االقت�سادي واالجتماعي.
- وحدة البحث التطبيقي يف الطاقة املتجددة )URAER(: اأن�سئت �سنة 1999 
اجلامعات  مع  التعاون  مهمتها  املتجددة،  الطاقات  تنمية  ملركز  تابعة  بغرداية، 
الطاقات  جمال  يف  والتدريب  البحث  خالل  من  االأخرى  البحثية  واملراكز 

املتجددة.
ال�سحراوية  املناطق  املتجددة يف  الطاقة  التطبيقية يف جمال  االأبحاث  وحدة   -
الو�سط  يف  املتجددة  الطاقات  يف  البحث  وحدة  اأن�سئت   :)URERMS(
الو�سط ال�سحراوي  ال�سم�سية يف  باأدرار )حمطة جتريب االأجهزة  ال�سحراوي 
وزارة  و�ساية  حتت  علمي  طابع  ذات  موؤ�س�سة  فهي   .1988 �سنة  يف  �سابقا( 
بن�ساطات  القيام  يف  اأ�سا�سا  ن�ساطها  يتلخ�ص  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 
ال�سحراوية،  املناطق  يف  املتجددة  الطاقات  وتطوير  لرتقية  والتجريب  البحث 

واإعادة هيكلة موؤ�س�سات البحث.
اأ�سا�سي يف  الذي يقوم بدور   :)IARE( املتجددة للطاقات  املعهد اجلزائري   -
جهود التكوين املبذولة من طرف الدولة، وي�سمن ب�سفة نوعية تطوير الطاقات 
والتدقيق  واالأمان،  واالأمن  الهند�سة،  ميادين  يف  التكوين  وي�سمل  املتجددة 

الطاقوي، وت�سيري امل�ساريع،...)24(
2. االإطار القانوين واالإجراءات التحفيزية واجلبائية

موؤطرا  اأ�سبح  اجلزائر  يف  املتجددة  الطاقات  تطوير  اإن  القانوين:  االإطار  اأ/ 
مبجموعة من الن�سو�ص القانونية كاالآتي:

• القانون رقم 99-09 موؤرخ يف 28 جويلية 1999 املتعلق بالتحكم يف الطاقة، 
• القانون رقم 02-01 موؤرخ يف 5 فيفري 2002 املتعلق بالكهرباء والتوزيع 

العمومي للغاز الطبيعي عرب االأنابيب، 
الطاقات  برتقية  واملتعلق   2004 اأوت   14 موؤرخ يف   09-04 رقم  القانون   •
برنامج  �سياغة  على  القانون  هذا  وين�ص  امل�ستدامة.  التنمية  اإطار  يف  املتجددة 
اإىل  والدفع  الت�سجيع  على  اأي�سا  ين�ص  كما  املتجددة،  الطاقات  لرتقية  وطني 
تطوير الطاقات املتجددة واإن�ساء مر�سد وطني للطاقات املتجددة وذلك لرتقيتها 

وتطويرها. ) (
للطاقات  �سندوق  اإن�ساء  املت�سمن   ،2009 ل�سنة  التكميلي  املالية  قانون   •

املتجددة، ويتم متويله عن طريق احت�ساب 0،5 % من اجلباية البرتولية.) (
ب/ االإجراءات التحفيزية واجلبائية:

- ميكن حلاملي امل�ساريع يف جمال الطاقات املتجددة اال�ستفادة من املزايا املمنوحة 
مبوجب االأمر 01-03 املوؤرخ يف 20 اأوت 2001 املتعلق بتطوير اال�ستثمار.

-  ميكن منح امتيازات مالية وجبائية وجمركية لالأن�سطة وامل�ساريع التي ت�سهم يف 
حت�سني الفعالية الطاقوية وترقية الطاقات املتجددة.

- زيادة على ذلك، ت�ستفيد هذه االأن�سطة وامل�ساريع من االمتيازات املن�سو�ص 
عليها يف اإطار الت�سريع والتنظيم املتعلقني برتقية اال�ستثمار وكذا ل�سالح االأعمال 

ذات االأولوية )ح�سب القانون 99-09(
ج/ اإجراءات حتفيزية اأخرى:

اإطار اجناز برنامج تطوير الطاقات املتجددة  اإن االإرادة ال�سيا�سية للجزائر يف   -
الت�سعرية املطبق  الناجمة عن نظام  التكاليف  �سيتم من خالل تقدمي دعم لتغطية 

على الكهرباء للم�ستثمرين بهذا املجال.
- اإن�ساء ال�سندوق الوطني للتحكم يف الطاقة من اأجل متويل هذه امل�ساريع ومنح 
)ح�سب  املالية  واملوؤ�س�سات  البنوك  طرف  من  و�سمانات  فوائد  بدون  قرو�ص 

القانون 99-09(. )27(
2. تطوير القدرات ال�سناعية لدعم الربنامج الوطني للطاقات املتجددة

تعتزم اجلزائر تقوية الن�سيج ال�سناعي حتى يكون يف طليعة التغريات االإيجابية، 
�سواء على ال�سعيدين ال�سناعي والتقني اأو على ال�سعيدين الهند�سي والبحثي، 

من خالل:
بالطاقة  اخلا�سة  ال�سناعية  القدرات  متر  الكهرو�سوئية:  ال�سم�سية  الطاقة  اأ/ 

ال�سم�سية الكهرو�سوئية باملراحل التالية:
2011-2013: بلوغ ن�سبة 60% من اإدماج ال�سناعة اجلزائرية. من خالل اإن�ساء 
ميغاواط/الذروة   120 تعادل  بقدرة  الكهرو�سوئية  االألواح  الإنتاج  م�سنع 
الرويبة–اإنارة. كما  الفرعية،  �سركتها  �سونلغاز عرب  ال�سنة من طرف جممع  يف 
الن�ساط الهند�سي ودعم تطوير ال�سناعة  باأعمال تقوية  اأي�سا  �ستتميز هذه الفرتة 

الكهرو�سوئية.
القدرات  اإدماج  من   %80 ن�سبة  بلوغ  يف  الهدف  يتمثل   :2020-2014
اجلزائرية. ولهذا الغر�ص يرتقب بناء م�سنع الإنتاج )ال�سلي�سيوم( بال�سراكة مع 
مراكز للبحوث. واإن�ساء �سبكة وطنية للمقاولة ل�سناعة االأجهزة التي تدخل يف 

بناء املحطات الكهرو�سوئية.
2021-2030: اإجناز مركز للموافقة على املنتجات اخلا�سة بتجهيزات الطاقات 
املتجددة وبلوغ ن�سبة اإدماج تفوق 80% من خالل تو�سيع القدرة على اإنتاج 
تتميز  ال�سنة. و�سوف  ميغاواط/الذروة يف   200 لبلوغ  الكهرو�سوئية  اخلاليا 
بناء  يف  ال�سرورية  االأجهزة  ل�سناعة  للمقاولة  وطنية  �سبكة  بتطوير  الفرتة  هذه 
حمطات �سم�سية كهرو�سوئية، كما �ستتميز بالتحكم الكامل يف ن�ساطات الهند�سة 
ت�سدير  اإىل  واإ�سافة  املاحلة.  املياه  حتلية  ووحدات  حمطات  وبناء  والتزويد 
التي  للمهارة واالأجهزة  الت�سدير  �سيتم  املتجددة  الطاقات  املنتجة من  الكهرباء 

تدخل يف اإنتاج الكهرباء انطالقا من الطاقات املتجددة.
ال�سم�سية  الطاقة  مب�سروع  اخلا�ص  الربنامج  مير  احلرارية:   ال�سم�سية  الطاقة  ب/ 

احلرارية باملراحل التالية:
اخلا�سة  لالأجهزة  املحلية  ال�سناعة  اأجل  من  درا�سات  انطالق   :2013-2011

بفرع الطاقة ال�سم�سية احلرارية.
2014-2020: يرتقب بلوغ ن�سبة اإدماج تقدر بـ 50% من خالل:

• تطوير ن�ساط الهند�سة وقدرات الت�سميم والتزويد واالإجناز؛
• بناء م�سنع ل�سناعة املرايا؛ 

• ت�سييد م�سانع ل�سناعة اأجهزة ال�سائل الناقل للحرارة واأجهزة تخزين الطاقة؛
• بناء م�سنع ل�سناعة اأجهزة كتلة الطاقة.

2021-2030:  بلوغ ن�سبة اإدماج تقدر بـ 80% بف�سل جت�سيد امل�ساريع االآتية:
• تو�سيع قدرة �سنع املرايا، تو�سيع قدرة �سنع ال�سوائل الناقلة للحرارة واأجهزة 

تخزين الطاقة؛
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• تو�سيع قدرة �سنع اأجهزة كتلة الطاقة؛
• �سنع وتزويد واإجناز حمطات عن طريق االإمكانيات اخلا�سة.

الطاقة  بعد  املتجددة  الطاقات  برنامج  يف  الثاين  اخليار  متثل  الرياح:  طاقة  ج/ 
ال�سم�سية، ومير اإجنازها على فرتات بداية من:

2013: يرتقب ال�سروع يف درا�سات الإقامة �سناعة الطاقة الريحية؛
هذه  تتميز  و�سوف   .%50 بـ  تقدر  اإدماج  ن�سبة  اإىل  التو�سل   :2020-2014

الفرتة بالن�ساطات االآتية:
• ت�سييد م�سنع ل�سناعة االأعمدة ودوارات الرياح؛

• اإن�ساء �سبكة وطنية للمقاولة من الباطن ل�سناعة اأجهزة اأر�سية رافعة؛
• رفع كفاءة ن�ساط الهند�سة وقدرات الت�سميم والتزود واالجناز؛

تو�سيع  بف�سل   %80 اإىل  ت�سل  اإدماج  ن�سبة  اإىل  الو�سول   :2030-2021
من  للمقاولة  وطنية  �سبكة  وتطوير  الرياح  ودوارات  االأعمدة  �سناعة  قدرات 
الباطن ل�سناعة اأجهزة اأر�سية رافعة، كما يرتقب ت�سميم وتزويد واإجناز دوارات 
الرياح باإمكانيات خا�سة والتحكم يف ن�ساطات الهند�سة والتزود وبناء حمطات 

ووحدات حتلية املياه املاحلة. )28(
املحور الرابع: امل�سروع اجلزائري-الياباين �سحراء �سوالر 

بريدير"اأ�ص اأ�ص بي"  للطاقة ال�سم�سية وانعكا�ساته االقت�سادية 
والبيئية

للطاقة  بريدر  �سوالر  �سحراء  اجلزائري-الياباين  امل�سروع  عن  نبذة  اأوال: 
ال�سم�سية

ال�سم�سية،  الطاقة  تكنولوجيات  حول  اجلزائري-الياباين  امل�سروع  ي�سكل 
امل�سمى"�سحراء �سوالر بريدير" "اأ�ص.اأ�ص.بي"، من اأبرز اتفاقيات التعاون بني 
جامعة اجلزائر واجلامعات اليابانية، فهو ي�سم ثالث موؤ�س�سات جزائرية �سريكة، 
طاهر  وجامعة  لوهران،  بو�سياف  حممد  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  وهي 
موالي ل�سعيدة و وحدة البحث يف الطاقات املتجددة يف الو�سط ال�سحراوي 
 6( بحوث  ومعاهد  جامعات  ثماين  من  الياباين  اجلانب  يتكون  فيما  الأدرار. 
جامعات والوكالتني اليابانيتان »جي.اأي.�سي.اأ.« و »جي.اأ�ص.تي.اأ.« املهتمتني 
حتقيق  يف  مبهاراتها  �ست�سهم  حيث  والتكنولوجيا(.  والعلوم  الدويل  بالتعاون 
التنمية امل�ستدامة التي ت�ستند على مفهوم »اأ�ص.اأ�ص.بي« املتعلق بت�سييد م�سانع 
ال�سم�سية. الطاقة  توليد  وحمطات  ال�سليكون  من  امل�سنوعة  ال�سم�سية  للخاليا 
)29( وقد انتزعت اجلزائر هذا امل�سروع الذي يعترب االأول من نوعه عامليا بعد 
م�سروع »ديزيرتيك« من بني العديد من البلدان املر�سحة على غرار دولة م�سر 
بالنظر اإىل �س�ساعة م�ساحة مناطقها ال�سحراوية املواتية لالإ�سعاع ال�سم�سي، وكذا 
نوعية ن�سبة مادة ال�سيلي�سيوم يف رمال املنطقة وتوفرها على الكفاءات العلمية 

والب�سرية وجتربتها القدمية يف ميدان الطاقات املتجددة.
ويذكر اأن امل�سروع قد اعتمد �سهر اأوت من �سنة 2010 بالتوقيع على اتفاقية بني 
والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  كل 
و  »جي.اأي.�سي.اأ.«  اليابانيتني  والوكالتني  لوهران  بو�سياف«   »حممد 
»جي.اأ�ص.تي.اأ.« املهتمتني بالتعاون الدويل والعلوم والتكنولوجيا، واأن هذا 
اإىل  نقلها  �سيتم  كهربائية  طاقة  اإىل  ال�سم�سي  االإ�سعاع  بتحويل  يتعلق  امل�سروع 

ال�سمال عرب كوابل حتول دون �سياع الطاقة.)30(
بالعالقات الدولية  نائبة مدير اجلامعة املكلفة  التي قدمتها  التو�سيحات  وح�سب 
الثاين/ كانون  اإطالقه يف  مت  الذي  امل�سروع  فاإن  ن�سرية،  بن حراث  والتعاون 
جانفي من �سنة 2011  �سيحمل ا�سم »اأ�ص.اأ�ص.بي« اأي �سحراء �سوالر بريدر 
املربمج  التجريبية  ال�سم�سية  املزرعة  امل�سماة  التكنولوجية  االأر�سية  اإىل  ا�ستنادا 

�ست�ستفيد  بوهران  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  اأن  عن  معلنة  ب�سعيدة،  اإجنازها 
الطاقة  تكنولوجيات  لتطوير  خم�س�ص  للبحوث  مركز  من  االإطار  هذا  يف 
5 �سنوات على  بـ  اأن فرتة جت�سيد امل�سروع قد حددت  ال�سم�سية، والتي اأكدت 
ماليني   5 قدره  مايل  بغالف  كلي  وب�سكل  بتمويلها  الياباين  الطرف  يتكفل  اأن 
دوالر. وح�سب امل�سدر ذاته فاإن اجلامعة املذكورة �ست�ستفيد اأي�سا من هبة ممثلة 
يف جتهيزات ودورات تكوينية ومب�ساهمة دائمة للخرباء، بينما �ستحظى كل من 
جامعة �سعيدة ومركز البحث يف الطاقة ال�سم�سية الأدرار باأر�سيات تكنولوجية 
من اأجل اإجناز لوحات لتوليد الطاقة ال�سم�سية وا�ستغالل الطاقة املنتجة. واأ�سافت 
بن حراث يف ال�سياق نف�سه اأن م�سروع »اأ�ص.اأ�ص.بي« يندرج يف اإطار اأهداف 
باإي�سال وا�ستغالل الطاقة املنتجة باجلنوب  اأنه �سي�سمح  باعتبار  التنمية امل�ستدامة 
الغر�ص من ذلك  اأن  البحر. كما  مياه  تزويد حمطات حتلية  ال�سمال ق�سد  نحو 
اأ�ص بي«، مع تعزيز  اأ�س�ص للتنمية امل�ستدامة ترتكز على مفهوم »اأ�ص  هو و�سع 
برنامج البحث حول نظام عاملي جديد للتموين بالطاقة. وقد ذكر االأ�ستاذ بودغن 
�سطمبويل باأن برنامج »اأ�ص اأ�ص بي« ا�ستفاد من دعم من اليابان يف اإطار برنامج 
حكومي يرمي اإىل ترقية البحث امل�سرتك الدويل الذي ي�ستهدف اإعداد حلول 

تكنولوجية.)31(
اإعداد  اإىل  يهدف  »اأ�ص.اأ�ص.بي«  بريدير«  �سوالر  »�سحراء  م�سروع  اأن  كما 
درا�سة جدوى يف اآفاق 2015 ب�ساأن نقل الكهرباء من جنوب البالد اإىل مدن 
ال�سمال من اأجل ا�ستغاللها يف من�ساآت م�ستهلكة على غرار حمطات حتلية مياه 
البحر. كما ي�سكل هذا الربنامج منوذجا مرجعيا يف اإطار روؤية م�ستقبلية م�سطرة 

حيث مت برجمة تو�سعها على ال�سعيد العاملي يف اآفاق 2050.
ثانيا: الربنامج اجلزائري-الياباين »�سحراء �سوالر بريدير« منوذج ل�سراكة ترتكز 

على نقل التكنولوجيا
اإطار  الذي يندرج يف  »اأ�ص.اأ�ص.بي«  بريدير«  برنامج »�سحراء �سوالر  ي�سكل 
املبنية  اليابانية  اجلزائرية  لل�سراكة  »منوذجا  اجلزائري-الياباين  العلمي  التعاون 
الكابالت  التكنولوجيا«، فهو يرتكز على »حلول مبتكرة« على غرار  على نقل 
الفائقة التو�سيل التي �سيتم ا�ستخدامها لنقل الطاقة الكهربائية. فمنذ اإطالقه �سمح 
باال�ستفادة  للجامعة اجلزائرية  ال�سم�سية  الطاقة  بتكنولوجيا  املتعلق  الربنامج  هذا 
ما  ح�سب  والتجهيزات،  والتكوين  البحث  اأ�سعدة  على  هامة  مكت�سبات  من 
اأو�سحه ال�سيد بودغن �سطمبويل مبنا�سبة منتدى اآ�سيا-اإفريقيا الرابع حول الطاقة 

امل�ستدامة يف اجلزائر.
 )USTO( اإي�سطو  جامعة  من  بودغن  ا�سطمبويل  الدكتور  االأ�ستاذ  اأعلن  وقد 
بوهران اأن امل�سروع العاملي املزدوج بني ذات اجلامعة و 6 جامعات يابانية منها 
و�سول  خالل  من  باجلزائر  امليدانية  اأ�س�سه  و�سع  على  ي�سرف  طوكيو  جامعة 
التجهيزات واملعدات الالزمة له من اليابان قبل نهاية �سنة 2011، بعد تاأخر لعدة 

اأ�سهر ب�سبب الكوارث الطبيعية التي �سربت اليابان موؤخرا.
وقال االأ�ستاذ بودغن اإن اختيار اجلزائر جاء اأي�سا ب�سبب توفرها على خزان �سم�سي 
هائل، حيث اأثبتت الدرا�سات اأن 10% فقط من الطاقة ال�سم�سية بها ميكنها اإنارة 
بالدنا  املتوفرة يف  الطبيعية  الطاقة  لهذه  الكبري  يدل على احلجم  اأوروبا، وهذا 
والتي اهتمت بها اليابان من خالل م�سروع توليد الطاقة »الفولتو�سوئية« وهي 
طاقة كهربائية ولي�ست حرارية مثل ما يولده امل�سروع العاملي »ديزرتيك«، حيث 
الكهرباء  توليد  يف  وا�ستعمالها  الرمال  من  ال�سيلي�سيوم  مادة  ا�ستخراج  �سيتم 
يتوقف  للموؤ�س�سات واالإدارات، وهذا  املنازل وحتى  ا�ستعماله يف  الذي ميكن 

ح�سبه على حجم املحطات التوليدية وتكنولوجياتها العالية.
و اأو�سح بودغن اأن البداية �ستكون ب�سعيدة باإن�ساء حمطة جتريبية تعمل بالتن�سيق 
طرف  من  ممولة  وهي  ثانية  حمطة  وهناك  وهران  بجامعة  البحث  مركز  مع 
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مديرية البحث العلمي باجلامعة ومركز البحث حول الطاقات املتجددة باأدرار. 
و�ست�ستمر مدة البحث والتجريب لغاية 2016  اأي على مدار 5 �سنوات بقيمة 
 100 يعادل  ما  100 جيغاواط وهو  تبلغ  طاقة  توليد  اأجل  من  5 ماليني دوالر 
مليار واط من الطاقة الفولتو�سوئية لغاية اآفاق 2050. واعترب بودغن اأن تكلفة 
ال�سلي�سيوم زهيدة مقارنة  البحث والرتكيب رمبا كبرية ولكن تكلفة ا�ستخراج 

با�ستخراج الطاقات التقليدية.
يف االتفاقية  على  التوقيع  مت  حني   2010 يف  مرتقبة  كانت  امل�سروع  بداية   اإن 

4 اأوت من ذات ال�سنة ولكن تعر�ص اليابان للكوارث الطبيعية التي اأحلقت عدة 
خ�سائر اأجل امل�سروع لغاية بداية 2012، ولكن هذا مل مينع اخلرباء اجلزائريني 
من امل�ساركة يف املنتدى الياباين–العربي اأين اختري هذا امل�سروع م�سروًعا عاملًيا 

منوذجًيا لتحويل الطاقة ال�سم�سية لطاقة �سوئية كهربائية ولي�ص حرارية.
اأكد  املجال،  هذا  يف  امل�سعل  لتحمل  اجلزائرية  الكفاءات  تكوين  حول  اأما 
االأ�ستاذ بودغن اأن جامعة العلوم والتكنولوجيا باإي�سطو بوهران فتحت م�سروع 
م�سروع  يف  �سيتكونون  طالبا   26 منه  ا�ستفاد  املتجددة  الطاقات  يف  ما�ستري 
�سبق  الذين  والدكتوراه  املاج�ستري  طلبة  اإدماج  اإىل  باالإ�سافة  »الفولتو�سوئي« 
لهم بالبحث يف هذا التخ�س�ص، حيث ياأمل باأن يجد اجلميع مكانه يف امل�سروع 
اجلديد واأن تنفرد اجلزائر بكفاءات ذات م�ستوى عاٍل يف التكنولوجيات احلديثة 

وامل�ستقبلية. )32(

Source: H. Koinuma, H. Fujioka, K. Kurokawa, Sahara Solar Breeder (SSB) 
Plan directed toward global clean energy superhighway,

from http://www.ssb-foundation.com: 10/08/2014.

ثالثا: تقنية اإنتاج مادة ال�سيلي�سيوم الداعم القوي مل�سروع �سحراء �سوالر بريدر 
من الناحية االقت�سادية يف اجلزائر

جديدة  تقنية  اإعداد  بوهران  بو�سياف  حممد  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  مت 
الإنتاج مادة ال�سيلي�سيوم ح�سبما اأعلنه مدير الربنامج اجلزائري الياباين "�سحراء 
�سوالر بريدير" )اأ�ص اأ�ص بي( املخ�س�ص لتكنولوجيات الطاقة ال�سم�سية. )33( 
مما يجعلها   %71 باأن رمال اجلزائر تتوفر على ال�سيلي�سيوم بن�سبة  حيث اأو�سح 
الطاقة  جمال  يف  البحث  وحدة  مدير  اأو�سح  جهته  ومن  العامل".  يف  "االأهم 
املادة  ا�ستغالل هذه  اأن  ال�سحراوي الأدرار حمودة م�سعود  بالو�سط  املتجددة 
ي�سمح بتطوير �سناعة االألواح ال�سم�سية باجلزائر، وهو بذلك يرفعها اإىل م�ساف 

املمون الرئي�سي لها بالنظر اإىل توفر املواد االأولية. )34(
امل�سماة  ال�سخرة  حتتويه  الذي  ال�سيلي�سيوم  ا�ستخراج  يف  التقنية  وتتمثل 
ال�سيد  به  اأفاد  ملا  وفقا  )مع�سكر(  �سيق  مبنطقة  معتربة  بكمية  "دياتومي" املتوفرة 
حول  الرابع  اآ�سيا-اإفريقيا  منتدى  اأ�سغال  هام�ص  على  �سطمبويل  بودغن  اأمني 
مبخرب  الباحثني  من  فريق  قبل  من  التقنية  هذه  و�سع  مت  وقد  امل�ستدامة.  الطاقة 
االأ�ستاذ �سعد حمزاوي  ي�سرف عليه  الذي  املواد  االإلكرتونيك املجهرية وعلوم 

بجامعة وهران.

ال�سكل 05. منوذج عن م�سروع �سحراء �سوالر بريدر

ال�سكل 06. خمطط م�سروع �سحراء �سوالر بريدر"اأ�ص اأ�ص بي"

ويعترب ال�سيلي�سيوم امل�ستخرج من الرمال اأ�سا�سا مادة تدخل يف مكونات اخلاليا 
كهربائية.  طاقة  اإىل  للتحول  ال�سم�سي  االإ�سعاع  بالتقاط  ت�سمح  التي  ال�سوئية 
ويرتكز برنامج "اأ�ص اأ�ص بي" على ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية انطالقا من الطبقات 
اأهمية ا�ستغالل �سخرة  ال�سوئية. واأ�سار ال�سيد �سطمبويل يف هذا ال�سياق اإىل 
"دياتومي" مربزا باأن املخزون من هذه املادة االأولية يقدر ب 6 ماليني طن مبنطقة 
�سيق بينما ال يتعني توفري �سوى الثلث من هذه االإمكانات الإنتاج 100 جيغاواط  

وهي قدرات هامة واقت�سادية.
و�ستدعم جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران التي تعترب ال�سريك الرئي�سي يف 
برنامج "اأ�ص اأ�ص بي" قريبا بجهاز متطور من �ساأنه �سمان اأق�سى قدر من النقاء 
يف  اخلدمة  حيز  اجلهاز  هذا  و�سيدخل  اإليه.  اأ�سري  كما  امل�ستخرج  لل�سيلي�سيوم 
لدرا�سة  لوهران  بو�سياف  حممد  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة   2015 فرباير 

رمال منطقة اأدرار، و�سيتم �سبطه من قبل ال�سركاء اليابانيني. )35(
رابعا: م�سروع " �سحراء �سوالر بريدير" ومطابقته لربوتوكول كيوتو من اأجل 

حماية البيئة لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف اجلزائر
�سرح املدير العام ملعهد البحث حول االقت�ساد العربي بطوكيو اليابان، يوجريو 
للمنتدى  الثانية  الدورة  اأ�سغال  اإطار  يف  ملحا�سرة  تن�سيطه  لدى  كيتامورا، 
الياباين  اجلزائري  التعاون  برنامج  اأن  امل�ستدامة  الطاقة  حول  العربي  االأ�سيوي 
امل�سمى "�سحراء �سوالر بريدر"، �سوف يوؤدي اإىل تطوير تكنولوجيات الطاقة 
بيئية  معاهدة  كيوتو"، وهي  "لربوتوكول  متاما  مطابقة  بطريقة  باجلزائر  ال�سم�سية 
 ،)UNCED( والتنمية  بالبيئة  املعني  املتحدة  االأمم  موؤمتر  يف  خرجت  دولية 
ويعرف با�سم قمة االأر�ص الذي عقد يف ريو دي جانريو يف الربازيل، يف يونيو 
الغالف  يف  الدفيئة  الغازات  تركيز  تثبيت  حتقيق  هدفها  كان  والذي   ،1992
النظام  يف  الب�سري  التدخل  من  خطري  تدخل  دون  يحول  م�ستوى  عند  اجلوي 
ا�ستغالل  خالل  "املثالية" من  بـ  للتعاون  العملية  هذه  اخلبري  وو�سف  املناخي. 
املوارد الطبيعية الإنتاج الطاقة النظيفة واملتجددة، م�سريا اإىل اأن تنفيذها �سيكون 
انبعاثات  التقلي�ص من  اإىل  الرامية  لكيوتو  الدولية  للمعاهدة  2015 مطابقا  يف 
مداخلته  ويف  املناخية.  التغريات  مكافحة  بهدف  احلراري  االحتبا�ص  غازات 
االأ�سعدة  اإيجابي" على  "اأثر  الربنامج  لهذا  �سيكون  اأنه  كذلك  كيتامورا  اعترب 
لفائدة  تطبيقاته  على  ال�سياق  هذا  يف  موؤكدا  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية 

خمتلف جماالت ال�سناعة واآثاره فيما يخ�ص خلق منا�سب ال�سغل.
طابعه  اإىل  بالنظر  هام  بريدر  �سوالر  �سحراء  برنامج  اأن  الياباين  اخلبري  واأبرز 
املتعدد التخ�س�سات التي مت�ص قطاعات عدة من احلياة االقت�سادية و�سيحدث 
بالتاأكيد تغيريات يف النماذج الطاقوية، فاأهمية التعاون اجلزائري الياباين يف هذا 
املجال التكنولوجي الرامي اإىل ا�ستغالل املوارد الطبيعية الإنتاج الطاقة النظيفة 

واملتجددة. )36(
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خام�سا: الطاقات املتجددة ودورها يف دفع عجلة حتقيق التنمية امل�ستدامة:
ترتبط اإمكانات حتقيق التنمية امل�ستدامة مبدى توفر م�سادر كافية ومنتظمة للطاقة، 

وذلك مبا يكفل تعظيم الرفاهية االقت�سادية واالجتماعية وحتى البيئية لل�سكان. 
اإن م�ستوى التقدم احلا�سل يف تكنولوجيات وتقنيات الطاقات املتجددة يجعلها 
يف  املحلية  االإمدادات  توؤمن  التي  ال�سغرية  النظم  يف  �سواء  لال�ستخدام  قابلة 
املناطق النائية، اأو يف النظم املركزية لال�ستخدام احلراري يف ال�سناعة وغريها، 
باالإ�سافة اإىل نظم توليد الكهرباء بالقدرات الكبرية التي ميكن اأن ترتبط بال�سبكات 
الكهربائية املحلية واالإقليمية، وعلى ذلك ميكن للطاقات املتجددة االإ�سهام ب�سكل 

موؤثر يف: )37(
1- املجاالت االقت�سادية: من بني املجاالت االقت�سادية نذكر:

اأ/ تعزيز اإمدادات الطاقة لل�سكان
يعاين حوايل ثلث �سكان العامل من عدم توفر االإمدادات واخلدمات االأ�سا�سية 
وانخفا�ص  واالجتماعية،  االقت�سادية  االأو�ساع  تدهور  يف  ي�سهم  مما  للطاقة 
نوعية  وحت�سني  التنمية  فر�ص  من  ويحد  بها  ال�سحية  والرعاية  التعليم  م�ستوى 
امل�سادر  كون  اإىل  بالنظر  واالأطفال  الن�ساء  اإىل  بالن�سبة  االأخ�ص  وعلى  احلياة، 
املتجددة م�سادر حملية تتوفر بهذه املناطق البعيدة والنائية، وميكن تنفيذ العديد 
من نظمها بالقدرات املالئمة الحتياجات ال�سكان باملناطق الريفية وبكلفة منا�سبة، 
االأمر الذي يجعلها قادرة على تعزيز اإمدادات الطاقة وحفز التنمية بهذه املناطق.

ب/ تنويع م�سادر الطاقة
ميكن  املتجددة  الطاقات  من  هائلة  م�سادر  على  اجلزائر  وخا�سة  العامل  يتوفر 
توفري  يف  متزايدة  بن�سب  التدريجية  االإ�سهام  ا�ستخداماتها  تطوير  خالل  من 
احتياجات الطاقة للقطاعات املختلفة، وتنويع م�سادرها مما يوؤدي اإىل حتقيق وفرة 
يف ا�ستهالك الطاقات االأحفورية وميكن اأن توفر فائ�سا للت�سدير، كما ت�سهم يف 
اإطالة عمر خمزون امل�سادر االأحفورية يف الدول املنتجة لهذه امل�سادر، والتي 
منها اجلزائر،كما ميّكن الوفر املحقق من اال�ستهالك خف�سا يف تكاليف اال�سترياد 
بالن�سبة للدول غري املنتجة، اإ�سافة اإىل ذلك متثل االإمكانات املتاحة حاليا للنظم 
الكهربائية  الطاقة  ت�سدير  نحو  للتوجه  فر�سة  الكهرباء  لتوليد  الكبرية  املركزية 

املنتجة من م�سادر الطاقة املتجددة.
ج/ توفري م�سادر الطاقة الالزمة لتحلية مياه البحر

بالتجمعات  اإن توفر م�سادر الطاقة املتجددة يف مواقع االحتياج للمياه خا�سة 
تكون  اأن  ميكن  العذب،  املاء  من  حمدود  ا�ستهالك  اإىل  حتتاج  التي  ال�سغرية 
توفر امل�سادر  بها  يتعذر  التي  املناطق  املياه يف  احلل االقت�سادي والتقني لتحلية 

التقليدية بكلفة اقت�سادية.
2- املجاالت االجتماعية والبيئية

اأ/ مقاومة الفقر وحت�سني نوعية احلياة وو�سعية املراأة
الطاقة  اإمدادات  توفري  يف  املتجددة  الطاقات  مل�سادر  موؤثر  اإ�سهام  حتقيق  اإن 
الالزمة لتنمية املناطق الريفية وبكلفة اقت�سادية مقارنة ببديل اإمدادات ال�سبكات 
التقليدية، ميكن اأن يوؤدي اإىل حت�سني نوعية احلياة ملا يوفره من خدمات تعليمية 
على  الق�ساء  اإىل  يوؤدي  اأنه  اإىل  اإ�سافة  الريفية،  املناطق  ل�سكان  اأف�سل  و�سحية 
الفقر من خالل اإيجاد فر�ص للعمالة املحلية يف جماالت ت�سنيع وتركيب و�سيانة 
ميكن  املعدات  هذه  من  العديد  اإن  حيث  املتجددة،  الطاقات  اإنتاج  معدات 

ت�سنيعها باإمكانات حمدودة وميكن توفرها حمليا.
التداول  �سهلة  و�سائل  يوفر  الريفية  باملناطق  املتجددة  الطاقات  معدات  توفر  اإن 
م�سادر  توفري  وخا�سة  الريفية،  باملناطق  الطاقة  خدمات  الأغلب  بيئيا  ونظيفة 
الكهرباء و�سخ املياه والطهي وغريها، كل ذلك يوؤدي اإىل اإحداث تغيريا حموريا 
يف اأو�ساع املراأة الريفية بتح�سني نوعية اخلدمات املتوفرة لها، اإ�سافة اإىل توفري 

اإمكانات اإقامة �سناعات حرفية �سغرية ت�سهم يف رفع دخل االأ�سر بهذه املناطق.

ب/ احلد من التاأثريات البيئية لقطاع الطاقة
من  احلد  اإىل  يوؤدي  االحتياجات  تلبية  يف  املتجددة  الطاقات  على  االعتماد  اإن 
الدفيئة،  غازات  وخا�سة  االأحفورية  الطاقات  ا�ستخدام  عن  الناجم  التلوث 
للبيئة،  اأي تلوث يذكر  وذلك لكون امل�سادر املتجددة م�سادر نظيفة ال ت�سبب 
اإ�سافة اإىل اأن حت�سني الظروف املعي�سية باملناطق الريفية ينتج عنه التقليل من اأمناط 

ا�ستهالك الطاقة غري امل�ستدامة يف هذه املناطق.
ج/ ا�ستثمار اخلربات الفنية والعملية املتاحة

لقد مت خالل العقدين املا�سيني بذل جهود كبرية لتطوير ا�ستخدام تقنيات ونظم 
الطاقة املتجددة وتنميتها، مما اأدى اإىل تراكم خربات حملية واإقليمية يف جماالت 
والتجريب  البحث  مرحلة  كثرية  دول  يف  تعدت  متفاوتة  وبدرجات  متعددة، 
امليداين اإىل حيز اخلربة العملية يف ت�سميم وتنفيذ وت�سغيل امل�سروعات التطبيقية، 

ف�سال عن الت�سنيع املحلي ملكونات النظم.
اخلامتة:

يف االأخري ميكن القول باأن �سوق الطاقة املتجددة يف العامل وخا�سة يف اجلزائر 
من خالل  للتنمية  واعدة  موؤ�سرات  اليوم  نالحظ  هذا  ومع  بعد،  مداه  يبلغ  مل 
يعد  ما  ال�سيا�سي، وهو  االلتزام  زيادة  مع  ترتافق  االإعداد  م�سروعات يف طور 
�سيكون  والذي  اجلزائر،  يف  للطاقة  م�ستدام  م�ستقبل  نحو  االأوىل  اخلطوات 
كعن�سر م�ساند للطاقة االأحفورية. والبد من التعويل على ا�ستمرار اجلهود احلالية 
املتجددة،  الطاقة  مل�سادر  موؤثر  لتواجد  و�سوال  اال�ستثمارات،  وتنمية  ملتابعة 

لتكون كفيلة بتغيري م�سهد الطاقة خا�سة يف اجلزائر خالل العقود املقبلة.
نتائج الدرا�سة:

من خالل الدرا�سة مت التو�سل اإىل جملة من النتائج، نوجزها كما يلي:
اإ�سفاء  عن  ف�سال  الطاقة،  الإمدادات  ملمو�سة  اإ�سافة  املتجددة  الطاقة  تقدم   •
التنمية  فر�ص  خلق  وكذا  املتاحة،  االأحفورية  املوارد  ال�ستخدامات  اأعلى  قيمة 

االقت�سادية واالجتماعية وحت�سني  البيئة. 
• تعترب الطاقة املتجددة بديال حقيقيا ومكمال للطاقة االأحفورية، نظرا للخ�سائ�ص 
وال�سبيل  البيئة  مفتاح حلماية  فهي  للبيئة،  �سديقة  اأنها  وباالأخ�ص  بها  تتميز  التي 

للتقدم االقت�سادي وتنويع م�سادر الطاقة؛
امل�ستدامة، حيث  التنمية  اأبعاد  الطاقات املتجددة بدور هام يف ترجمة  تقوم   •
االأو�ساع  وحت�سني  االقت�سادية  املكا�سب  حتقيق  يف  التنموية  م�ساريعها  ت�سهم 

االجتماعية واحلفاظ على املوروث البيئي لالأجيال القادمة؛
• اإن للطاقة املتجددة القدرة على تلبية حاجة التطور يف العامل اأو يف اجلزائر 

على حد �سواء، ف�سال عن قدرتها على زيادة التطور والنمو على نطاق وا�سع.
اقرتاحات:

اأ�س�ص �سحيحة دون  املتجددة على  الطاقة  بتطوير م�سروعات  البدء  ال ميكن   •
هيكلة حقيقية و�سحيحة للجهات املعنية وتطوير اآليات قانونية اأكرث مرونة.

• علينا اأن نعي اأن الطاقة املتجددة لي�ست اأمرا يعني احلكومات وحدها، بل علينا 
اأن ننقلها اإىل املواطنني �سواء على م�ستوى اال�ستخدام اأو ت�سنيع مكوناتها ذات 

التكنولوجيا الب�سيطة.
املخاطر،  حد  بانخفا�ص  تتميز  جديدة  و�سراكات  متويل  اآليات  عن  البحث   •
العام واخلا�ص  القطاعني  بني  ال�سراكة  تكون  فقد  مقبولة، وعليه  عوائد  وحتقيق 

اأحد هذه االآليات.
• التوقيف التدريجي لدعم اأ�سعار الطاقة، واإ�سالح �سيا�سات ت�سعريها، من اأجل 
ومن  املتجددة.  الطاقات  وتكنولوجيات  الطاقة  لكفاءة  ال�سريع  االنت�سار  حتفيز 
التدابري التي ت�ساهم يف تعزيز فر�ص اال�ستثمارات واإتاحة املجاالت املتكافئة اأمام 

م�سادر الطاقة املتجددة.
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تكنولوجيات  اعتماد  لت�سجيع  احلوافز  وتقدمي  الوعي  ن�سر  على  العمل   •
وممار�سات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.

• ت�سجيع تكنولوجيات الطاقة امل�ستدامة املتطورة بو�سفها و�سيلة لتحقيق قفزة 
اقت�سادية وتنموية، ودعم االبتكار يف عامل االأعمال وت�سنيع الربامج واالأجهزة، 

والعمل على تو�سيع انت�سارها.
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